Zaklepanje
Zaklepanje s ključem

Elektronske ključavnice za predale

Serijsko je vsa delavniška oprema opremljena s cilindričnimi ključavnicami. Vsaka
ključavnica z dvema ključema.

Elektronske ključavnice, izdelane za neposreden dostop do
predalov brez ključa, so bile razvite in izdelane v podjetju
POLAK. Napajajo se s 4 AA baterijami. Življenjska doba
kompleta baterij je do 50.000 ciklov zaklepanja. Vizualni
prikaz izpraznjenih baterij. Podrobna navodila za uporabo
najdete na www.smfu.eu.

Zaklepanje s kodo
Te elektronske ključavnice za odklepanje predalov s pomočjo
numerične kode so opremljene s popolnoma napredno
tipkovnico s kapacitivnim upravljanjem. Odklepanje s pet
znakovno kodo po izbiri. Zaklepanje z vračanjem gumba v
prvotni položaj. Enostavna uporaba, z vizualno in zvočno
podporo.
Vsaka ključavnica omogoča shranjevanje 5 pred
nastavljenih kod = 5 uporabnikov za vsako ključavnico.
Tovarniška koda
Glavna koda je tovarniško nastavljena. Uporabnik lahko
glavno kodo spremeni.

Mikro USB priključek
Rezervno napajanje za
odklepanje v primeru
praznih baterij.

LED diode
Utripajoča zelena - pravilno
vnesena koda. Utripajoča rdeča –
prazne baterije.

Zaklepanje z elektronskim ključem
Elektronske ključavnice za odklepanje z brezžično tehnologijo so
opremljene z bralnikom RFID čipov, svetlobnim ter zvočnim
indikatorjem. Ključavnico lahko odklenete preprosto s približanjem
elektronskega ključa. Zaklepanje z vračanjem gumba v prvotni
položaj. Uporabljamo lahko do 5 ključev. V primeru uporabe
ključev, ključavnice ni mogoče odklepati z numerično kodo.
Elektronska ključavnica je dobavljena z 1 ključem.

Individualni ključi
Delovne klopi in / ali omarice za predale so dobavljene z
enim samim ključem, s katerim lahko v istem izdelku
odklenete vse ključavnice. Vendar imate za vsak izdelek
ločen ključ.

Skupni ključ
Opcijsko se lahko odločite za skupni ključ, ki odpira
ključavnice na različnih izdelkih. Tako lahko delavec
odpre delovno omarico, delovni pult ali predalnik z
enim samim ključem.

Rezervni elektronski ključ
Št. Naročila

Numerična tipkovnica
Kapacitivna numerična
tipkovnica, zvočna
indikacija.

ključ

RFID čitalnik
Programira se lahko za
uporabo do 5
elektronskih ključev.

Generalni ključ

Dvo-točkovno zaklepanje
Vsa dvojna vrata so opremljena z originalnim
dvo-točkovnim sistemom zaklepanja POLAK.
Vsi deli so izdelani iz zelo trdne plastike z
vsebino stekla, ki zagotavlja tiho zaklepanje in
odpiranje vrat.

Eno-točkovno zaklepanje
Izvirni plastični ročaj POLAK je nepogrešljiv
del vsake ključavnice z eno-točkovnim
zaklepanjem. Vrata z eno- točkovnim
zaklepanjem so opremljena z vzmetnim
vzvodom, da preprečijo samodejno odpiranje
vrat, kadar so le ta odklenjena.

Zaklepanje
Zaklepanje s ključem

Elektronske ključavnice za predale

Vso delavniško pohištvo je serijsko opremljeno s cilindričnimi ključavnicami in
dvema ključema.

Elektronske ključavnice, izdelane za neposreden dostop do
predalov brez ključa, so bile razvite in izdelane v podjetju
POLAK. Napajajo se s 4 AA baterijami. Življenjska doba
kompleta baterij je do 50.000 ciklov zaklepanja. Vizualni
prikaz izpraznjenih baterij. Podrobna navodila za uporabo
najdete na www.smfu.eu.

Zaklepanje s kodo
Te elektronske ključavnice za odklepanje predalov s pomočjo
numerične kode so opremljene s popolnoma napredno
tipkovnico s kapacitivnim upravljanjem. Odklepanje s pet
znakovno kodo po izbiri. Zaklepanje z vračanjem gumba v
prvotni položaj. Enostavna uporaba, z vizualno in zvočno
podporo.
Vsaka ključavnica omogoča shranjevanje 5 pred
nastavljenih kod = 5 uporabnikov za vsako ključavnico.
Splošna koda proizvajalca
Glavan koda je nastavljena s strani proizvajalca. Uporabnik
lahko glavno kodo spremeni.

Mikro USB priključek
Za odklepanje v primeru
praznih baterij.

LED diode
Utripajoča zelena - pravilno
vnesena koda. Utripajoča rdeča –
prazne baterije.

Zaklepanje s čipom
These
electronic
locks for
unlocking by
means oftehnologijo
wireless
Elektronske
ključavnice
za odklepanje
z brezžično
so opremljene z vgrajenim RFID čipom, svetlobnim ter
zvočnim indikatorjem. Ključavnico lahko odklenete preprosto
s približanjem čipa. Zaklepanje z vračanjem gumba v prvotni
položaj. Uporabljamo lahko do 5 čipov. V primeru uporabe
čipov, ključavnice ni mogoče odklepati s kodo. Čip ključavnica
je dobavljena z 1 čipom.

Individualni ključi
Delovne mize, omare in predalniki so dobavljene po
sistemu enega ključa, s katerim lahko odklepate vse
ključavnice na izdelku. Po želji lahko naročite različne
ključe.

Skupni ključ
Opcijsko se lahko odločite za skupni ključ, ki odpira
ključavnice na različnih izdelkih. Tako lahko
uporabnik odpre delovno omarico, delovni pult ali
predalnik z enim samim ključem.

Rezervni čip
Št. Naročila

Numerična tipkovnica
Kapacitivna numerična
tipkovnica, zvočna
indikacija.

ČIP

RFID čitalnik
Programira se lahko za
uporabo do 5 čipov.

Generalni ključ

Dvo-točkovno zaklepanje
Vsa dvojna vrata so opremljena z originalnim
dvo-točkovnim sistemom zaklepanja POLAK.
Vsi deli so izdelani iz zelo trdne armirane
umetne mase, ki zagotavlja dolgo življensko
dobo ter tiho zapiranje in odpiranje vrat.

Eno-točkovno zaklepanje
Izvirni plastični ročaj POLAK je nepogrešljiv
del vsake ključavnice z eno-točkovnim
zaklepanjem. Vrata z eno-točkovnim
zaklepanjem so opremljena z vzmetnim
vzvodom, ki preprečujejo samodejno
odpiranje vrat, kadar so le ta odklenjena.

